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                А К Т 
 
 

за резултати от извършена проверка 
 
 
 
 На основание Заповед № 06/27.01.2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, бе извършена проверка по 
предложение на Висшия съдебен съвет – т.77.2 от Протокол № 53/ 17.12.2009г. 
в Районен съд – Велико Търново относно постановени съдебни актове извън 
законоустановения срок от районен съдия Милена Алексиева. 
 Проверката по повод изпълнение на заповеди с №№ 57/20.02.2009г., 
136/10.04.2009г., 177/15.05.2009г., 426/11.09.2009г., №555/01.12.2009г. и 
557/02.12.2009г., на Десислава Чалъкова – Минчева – административен 
ръководител на РС-Велико Търново бе извършена от 01.02.2010г. до 
05.02.2010г. от инспектор Милка Итова и експерт Диана Иванова. 

 
В хода на извършената проверка и съобразно справките, предоставени от 

административния ръководител на РС-Велико Търново на основание чл.59 от 
Закона за съдебната власт, се направиха следните   

 
                                   КОНСТАТАЦИИ: 

 
Със заповед № 57/20.02.2009г. административният ръководител е 

определил срок – до 31.03.2009г. съдия Милена Алексиева да изготви 
съдебните актове на  6 броя дела, обявени за решаване преди 01.02.2009г. – 
гр.дело № 2280/2006г.(обявено за решаване на 25.11.2008г.), гр.дело № 
750/2007г. (обявено за решаване на 02.12.2008г.), гр.дело № 999/2008г. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 2 

(обявено за решаване на 02.12.2008г.), гр.дело № 424/2008г.(обявено за 
решаване на 02.12.2008г.), гр.дело № 543/2006г. (обявено за решаване на 
19.12.2008г.), гр.дело № 1797/2006г.(обявено за решаване на 19.12.2008г.). 

Със заповед № 136/10.04.2009г. административният ръководител е 
определил нов срок – до 30.04.2009г. съдия Милена Алексиева да изготви 
съдебните актове на 10 броя дела, обявени за решаване преди 01.03.2009г. – гр. 
дело № 2282/2008г. (обявено за решаване на 27.02.2009г.), гр.дело № 
750/2007г. (обявено за решаване на 02.12.2008г.), гр.дело № 999/2008г. 
(обявено за решаване на 02.12.2008г.), гр.дело № 1431/2008г. (обявено за 
решаване на 20.01.2009г.), гр.дело № 424/2008г.(обявено за решаване на 
02.12.2008г.), гр.дело № 1797/2006г. (обявено за решаване на 19.12.2008г.), 
гр.дело № 1151/2007г. (обявено за решаване на 20.01.2009г.), гр.дело № 
989/2008г. (обявено за решаване на 23.01.2009г.), гр.дело № 1206/2008г. 
(обявено за решаване на 27.02.2009г.), гр.дело № 2669/2008г. (обявено за 
решаване на 03.02.2009г.). 

Заповедта не е изпълнена в цялост и впоследствие със заповед № 
177/15.05.2009г., административният ръководител е определил нов срок – до 
31.05.2009г. съдия Милена Алексиева да изготви съдебните актове на 18 броя 
дела, обявени за решаване преди 01.05.2009г. - гр.дело № 750/2007г. (обявено 
за решаване на 02.12.2008г.), гр.дело № 999/2008г. (обявено за решаване на 
02.12.2008г.), гр.дело № 424/2008г.(обявено за решаване на 02.12.2008г.), 
гр.дело № 1797/2006г. (обявено за решаване на 19.12.2008г.), гр.дело № 
1151/2007г. (обявено за решаване на 20.01.2009г.), гр. дело № 2261/2008г., 
(обявено за решаване на 13.03.2009г.), гр.дело № 1519/2008г. (обявено за 
решаване на 16.03.2009г.), гр.дело № 1669/2008г. (обявено за решаване на 
17.03.2009г.), гр.дело № 989/2008г. (обявено за решаване на 23.01.2008г.), 
гр.дело № 756/2008г. (обявено за решаване на 24.03.2009г.), гр.дело № 
1206/2008г. (обявено за решаване на 27.02.2009г.), гр.дело № 2669/2008г. 
(обявено за решаване на 03.02.2009г.), гр.дело № 2282/2008г., (обявено за 
решаване на 27.02.2009г.), гр.дело № 2751/2007г., (обявено за решаване на 
24.03.2009г.), гр.дело № 2541/2008г., (обявено за решаване на 27.03.2009г.), 
гр.дело № 2433/2008г., (обявено за решаване на 27.03.2009г.), гр.дело № 
2889/2008г., (обявено за решаване на 31.03.2009г.), гр.дело № 23/2009г., 
(обявено за решаване на 31.03.2009г.). 

След докладваните на председателя през месец септември 2009г. 
ненаписани съдебни актове по 51 брой гр.дела в законоустановения срок, със 
заповед № 426/11.09.2009г. административният ръководител е определил 
отново срок – до 30.09.2009г. съдия Милена Алексиева да изготви съдебните 
актове по следните дела, обявени за решаване преди 30.07.2009г. – гр.д. № 
1369/2009г.; № 1440/1998г., № 1381/2009г.; № 1643/2009г.; № 965/2009г.; № 
2158/2008г., № 1035/2009г., № 1136/ 2009г., № 1211/2008г., № 1096/2009г., № 
2011/2008г., № 455/2009г., № 2473/2008г., № 3194/2008г., № 847/2009г., № 
1015/2009г., № 1520/2008г., № 1066/2009г., № 2579/2008г., № 2903/2008г., № 
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1067/2009г., № 617/2009г., № 1326/2007г., № 1508/2008г., № 53/2009г., № 
1151/2007г., № 989/2009г., № 2669/2008г., № 1206/2007г., № 1943/2006г., № 
2261/2008г., № 1669/2008г., № 756/2008г., № 2751/2007г., № 2541/2008г., № 
2433/2008г., № 23/2009г., № 1631/2008г., № 1827/2008г., № 312/2009г., № 
318/2009г., № 1239/2008г., № 526/2008г., № 1518/2008г., № 
750/2007г., 999/2008г., № 1797/2006г., № 2099/2007г., № 762/2006г., № 
943/2008г., № 1349/2008г. 

След издаване на заповедта, с доклад на Пенка Димова – ЗАТС „Съдебно 
деловодство” председателят на ВТРС е уведомен за допуснати от нея 
технически грешки при изготвянето на справките и заповедите за 
непостановените в законоустановения срок съдебни актове по 3 от цитираните 
в справките дела на съдия Алексиева – в справка към 01.04.2009г. погрешно е 
записано гр.дело № 1206/2008г., по което съдия-докладчик е Явор Данаилов, в 
справка към 01.05.2009г. погрешно е записано гр.дело № 1519/2008г., по което 
съдия-докладчик е Йордан Воденичаров и гр. дело № 1206/2008г. по което 
съдия-докладчик е Явор Данаилов и в справка към 01.09.2009г. погрешно е 
записано гр. дело № 989/2009г., по което съдия-докладчик е Йордан 
Воденичаров. 

С нова заповед № 555/01.12.2009г., издадена след справка и доклад до 
административния ръководител, е определен срок – до 30.12.2009г. съдия 
Милена Алексиева да изготви съдебните актове на 13 броя дела, обявени за 
решаване преди 01.12.2009г. - гр.дело № 1151/2007г. (обявено за решаване на 
20.01.2009г.), гр.дело № 2669/2008г. (обявено за решаване на 03.02.2009г.), 
гр.дело № 756/2008г. (обявено за решаване на 24.03.2009г.), гр.дело № 
1440/1998г. (обявено за решаване на 14.07.2009г.), гр.дело № 1520/2008г. 
(обявено за решаване на 02.06.2009г.), гр.дело № 2903/2008г. (обявено за 
решаване на 29.05.2009г.), гр.дело № 1326/2007г. (обявено за решаване на 
08.05.2009г.), гр.дело № 1631/2008г. (обявено за решаване на 10.04.2009г.), 
гр.дело № 526/2008г. (обявено за решаване на 14.11.2008г.), гр.дело № 
762/2006г. (обявено за решаване на 21.10.2008г.), гр.дело № 1943/2006г. 
(обявено за решаване на 06.03.2009г.), гр.дело № 1797/2006г. (обявено за 
решаване на 19.12.2008г.), гр.дело № 1849/2009г. (обявено за решаване на 
29.09.2009г.). 

Със заповед № 557/02.12.2009г. на основание чл. 80, ал.1 от ЗСВ, във 
връзка с депозирана справка от 01.12.2009 г. от ЗАТС „Съдебно деловодство” и 
ръководейки се от дадените препоръки в Акт за резултати от извършена 
планова проверка от Инспектората към ВСС, председателят на съда  намира, че 
следва да бъде обърнато внимание на съдия Алексиева за допуснати от нея 
слабости в организиране на работата си на районен съдия, като е съобразено 
следното:  

В течение на календарната 2009 г. неколкократно са издавани заповеди, в 
които са поставяни срокове за изготвяне на съдебните актове по обявените за 
решаване дела, но все още част от тези съдебни актове не са изготвени. Съдия 
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Алексиева не е изпълнила законоустановения срок, както и част от указаното 
във връчените й заповеди. Председателят на съда е отчел положените от нея 
усилия за отстраняване на този проблем, както и здравословното й състояние и 
особено добрите показатели относно качеството на мотивиране на 
постановените актове. По тези съображение, административният ръководител 
не е наложил по-тежко наказание, а със заповедта е обърнал внимание на съдия 
Милена Алексиева за неизпълнение на издадените заповеди – неизготвени 
съдебни актове по част от цитираните в заповедите дела: 

 
- гр.д. № 1151/2007г. – обявено за решаване на 20.01.2009г.; 
- гр.д. № 2669/2008 г.  – обявено за решаване на 03.02.2009г.; 
- гр.д. № 1943/2006 г.  – обявено за решаване на 06.03.2009г.;  
- гр.д. № 756/2008 г.  – обявено за решаване на 24.03.2009г.;  
- гр.д. № 762/2006 г.  – обявено за решаване на 21.10.2008г. ; 
- гр.д. № 526/2008 г.  – обявено за решаване на 14.11.2008г.; 
- гр.д. № 1797/2006 г.  – обявено за решаване на 19.12.2008г.;  
- гр.д. № 1631/2008 г.  – обявено за решаване на 10.04.2009г.;  
- гр.д. № 1326/2007 г.  – обявено за решаване на 08.05.2009г.;  
- гр.д. № 2903/2008 г.  – обявено за решаване на 29.05.2009г. 
- гр.д. № 1520/2008 г.  – обявено за решаване на 02.06.2009г.;  
- гр.д. № 1440/1998 г.  – обявено за решаване на 14.07.2009г.; 
- гр.д. № 1849/2009 г.  – обявено за решаване на 29.09.2009г.. 
 
Определен е нов срок за изготвяне на съдебните актове, обявени за 

решаване преди 01.12.2009г. - до 30.12.2009г., като е наредено 
зам.председателят на съда да извърши проверка на 08.01.2010г. на цитираните 
дела и при наличие на неизготвени решения, да изиска писмени обяснения от 
съдия Милена Алексиева, след което да изготви доклад и предложение за 
вземане на съответните мерки. 
 

Със Заповед № 09/20.01.2010г. на Десислава Чалъкова - Минчева – 
административен ръководител - председател на Районен съд – Велико 
Търново, на съдия Милена Алексиева е наложено дисциплинарно наказание 
„порицание” по чл.308,ал.1,т.2 от Закона за съдебната власт. 
        Дисциплинарното наказание е наложено поради това, че в периода от м. 
февруари 2009г. - м. декември 2009г. неколкократно административният 
ръководител й е поставяла срок за изготвяне на просрочени съдебни актове:  
         Установено е, че след издадената Заповед № 557/ 02.12.2009 г. на Д. 
Чалъкова - председател на РС-Велико Търново, съдия Алексиева отново не е 
постановила съдебни актове в законовия срок, включително и в рамките на 
определения от нея допълнителен срок - 08.01.2010г. Констатирано е, че от 
цитираните в заповедта дела:  
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-   гр.д. № 1151/2007 г. – обявено за решаване на 20.01.2009г.; 
- гр.д. № 2669/2008 г.  – обявено за решаване на 03.02.2009г.; 
- гр.д. № 1943/2006 г.  – обявено за решаване на 06.03.2009г.;  
- гр.д. № 756/2008 г.  – обявено за решаване на 24.03.2009г.;  
- гр.д. № 762/2006 г. – обявено за решаване на 21.10.2008г.; 
- гр.д. № 526/2008 г. – обявено за решаване на 14.11.2008г.; 
- гр.д. № 1797/2006 г.  – обявено за решаване на 19.12.2008г.;  
- гр.д. № 1631/2008 г.  – обявено за решаване на 10.04.2009г.;  
- гр.д. № 1326/2007 г. – обявено за решаване на 08.05.2009г.;  
- гр.д. № 2903/2008 г. – обявено за решаване на 29.05.2009г.; 
- гр.д. № 1520/2008 г. – обявено за решаване на 02.06.2009г.;  
- гр.д. № 1440/1998 г.  – обявено за решаване на 14.07.2009г.; 
- гр.д. № 1849/2009 г. – обявено за решаване на 29.09.2009г.; 
 

 към 11.01.2010 г. са написани решения по 4 дела – гр.д. № 1943/2006г. гр.д. 
№1326/2007 г., гр.д. №1849/2009г. и гр.д. №762/2006 г., а по останалите 9 дела 
– гр.д. №2669/2008 г., гр.д. №2903/2008 г., гр.д.№1520/2008 г., гр.д. 
№1440/1998, гр.д. №1151/2007 г., гр.д. №756/2008 г., гр.д. №526/2008 г., гр.д. 
№1797/2006 г. и гр.д. №1631/2008 г., актовете са постановени към 18.01.2010г. 
          На съдия Алексиева неколкократно с предходните заповеди 
№57/20.02.2009г., №136/10.04.2009г., № 177/15.05.2009г., №426/11.09.2009г. и 
№555/01.12.2009г. са давани указания от административния ръководител за 
приключване на делата в срок. Със заповед № 557/ 02.12.2009г. на 
административния ръководител й е обърнато внимание да изготви и предаде 
съдебните актове по посочените по -горе дела. 

На основание чл. 307, ал.3, т.1 от ЗСВ, във връзка с чл. 308, ал.1, т.2 от 
ЗСВ, на съдия Милена Радославова Алексиева е наложено дисциплинарно 
наказание „порицание” за извършено от нея нарушение в периода от месец 
февруари 2009г. до месец декември 2009г., изразяващо се в системно 
неспазване на процесуалните срокове, визирани в чл. 235, ал. 5 и чл. 316 от 
ГПК за изготвяне на просрочени съдебни актове по следните дела:  гр.д. № 
1151/2007 г.; гр.д. № 2669/2008 г.; гр.д. № 1943/2006 г.; гр.д. № 756/2008 г.; 
гр.д. № 762/2006 г.; гр.д. № 526/2008 г.; гр.д. № 1797/2006 г.; гр.д. № 1631/2008 
г.; гр.д. № 1326/2007 г.; гр.д. № 2903/2008 г.; гр.д. № 1520/2008 г.; гр.д. № 
1440/1998 г.; гр.д. № 1849/2009г.  
          При определяне тежестта на наказанието, административният 
ръководител е взел предвид, че броят на разгледаните дела през 2009г. от 
съдия Алексиева е повече от броят на разгледаните дела от останалите съдии 
от гражданската колегия, че постановените от нея актове по показател качество 
на мотивиране са оценени отлично от горната инстанция, както и 
здравословното й състояние – рискова бременност, поради което не е 
предложил ВСС да наложи по-тежко дисциплинарно наказание, съобразно чл. 
311,т.2,б.”а” от ЗСВ. 
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По изисканата за целта на проверката справка за разгледаните дела през 

2008г. и 2009г. от гражданските съдии в РС - Велико Търново, информацията е 
следната: 

 
 

2008 година 

СЪДИЯ 

несвършени дела в началото на 
отчетния период 

постъпили дела през отчетния 
период 

общо дела за 
разглеждане 

об
щ

о 
де

ла
 

    

об
щ

о 
де

ла
 

в т.ч.по видове дела: 

об
щ

о 
де

ла
 

в т.ч.по 
видове дела: 

ГРД ЧГРД ГРД ЧГРД ГРД ЧГР
Д 

За всичко дела 463 432 31 1965 928 1037 2428 1360 1068 
Искра Пенчева 74 74 0 390 193 197 464 267 197 
Мая Пеева 104 96 8 382 175 207 486 271 215 
М. Алексиева 94 90 4 418 196 222 512 286 226 
Й. Воденичаров 106 98 8 375 168 207 481 266 215 
Явор Данаилов 85 74 11 400 196 204 485 270 215 

 
2009 година 

СЪДИЯ 

несвършени дела в началото на 
отчетния период 

постъпили дела през отчетния 
период 

общо дела за 
разглеждане 

об
щ

о 
де

ла
 

    

об
щ

о 
де

ла
 

в т.ч.по видове дела: 

об
щ

о 
де

ла
 

в т.ч.по 
видове дела: 

ГРД ЧГРД ГРД ЧГРД ГРД ЧГР
Д 

За всичко дела 527 487 40 2135 964 1171 2662 1451 1211 
Искра Пенчева 100 98 2 334 163 171 434 261 173 
Мая Пеева 94 86 8 447 201 246 541 287 254 
М. Алексиева 136 120 16 445 199 246 581 319 262 
Й. Воденичаров 106 98 8 465 200 265 571 298 273 
Явор Данаилов 91 85 6 444 201 243 535 286 249 

 
 
От предоставената справка е видно, че към началото на 2008г. съдия 

Алексиева е имала 94 несвършени гр.дела (90 гр.д. и 4 ч.гр.дела), а общо 
делата за разглеждане през 2008г. на съдия Алексиева са нараснали до 512 бр. 
дела (286 гр.дела и 226 ч.гр.дела) - повече от всички останали съдии в 
гражданска колегия. Това е рефлектирало и върху сравнително най-голeмия 
общ брой несвършени дела в началото на 2009г. - 136 бр. дела (120 гр.дела и 16 
бр. ч.гр.дела) на съдия Алексиева, която има и най-голям брой дела за 
разглеждане, отчетен в края на  2009г. – 581 бр. дела (319 гр.дела и 262 
ч.гр.дела).  

 
 

За 2009 г. броят на разгледаните и свършени граждански дела от всеки 
съдия в ВТРС е следния: 
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Съдия Разгледани дела Свършени дела 
 гр.д. ч.гр.д. гр.д. ч.гр.д. 
Десислава 
Чалъкова 

8 3 8 3 

Искра Пенчева 261 173 206 170 
Пенко Цанков 10 240 10 238 
Младен Димитров 25 257 25 256 
Даниел Йорданов 13 256 12 255 
Владимир 
Страхилов 

17 242 16 235 

Кирил Хаджитанев 17 262 16 260 
Димитър Кръстев 12 248 11 247 
Емил Бобев 10 249 10 245 
Мая Пеева 287 254 188 243 
Милена 
Алексиева 

319 262 186 257 

Йордан 
Воденичаров 

298 273 209 271 

Явор Данаилов 286 249 206 247 
Йоана Генжова 24 89 24 84 
Вл.Балджиев 5 86 5 86 
Г.Илиева 177 85 79 81 
Общо решени 
граждански дела: 

 
1769 

 
3228 

 
1211 

 
3183 

 
Броят на обжалваните граждански и наказателни дела за 2009г. на всеки 

един съдия, по критерии качество, е както следва: 
 

Съдия 
Общо 
обжал-
вани  
дела  

 
Потвър-

дени 

 
Отме- 
нени 

 
Изме-
нени 

Десислава Чалъкова 11 8 1 - 
Искра Пенчева 50 17 4 1 
Пенко Цанков 26 20 4 - 
Младен Димитров 57 39 2 2 
Даниел Йорданов 33 15 2 3 
Владимир Страхилов 58 33 6 3 
Кирил Хаджитанев 55 31 7 3 
Емил Бобев 39 24 5 1 
Димитър Кръстев 47 27 3 2 
Мая Пеева 48 21 2 - 
Милена Алексиева 35 13 2 1 
Йордан Воденичаров 59 21 - 1 
Явор Данаилов 70 32 2 2 
Йоана Генжова 16 8 4 - 
Владимир Балджиев 11 4 2 3 
Галя Илиева 4 - 1 - 

ОБЩО: 619 313 47 22 
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Според справките, съдия Алексиева е разгледала за 2009г. най-голям 
брой граждански дела – 319 бр., от които свършени са 186 бр. гр.дела. От 
обжалваните 35 съдебни акта, 13 са потвърдени от горната инстанция. 

 
 При комплексната проверка в Районен съд – Велико Търново по 
гражданските дела, извършена в изпълнение на Заповед № 204 /26.11.2008 г. 
на Главния инспектор на Инспектората към ВСС, обхващаща периода 2007г. и 
януари-септември 2008г., бе констатирано, че от месец юни 2006 г. във ВТРС 
се прилага принципа на случайния избор чрез програмата Law Choice, 
предоставена от Висшия съдебен съвет. Не бяха установени нарушения и 
пропуски при случайното разпределение на гражданските дела. Спазвани и 
прилагани са разпоредбите на ПСАРОАВАС(отм.) и ПАРОАВАС при 
завеждане на книжата, образуване на граждански дела, разпределението и 
насрочването им. Констатира се, че съдиите в Районен съд – Велико Търново 
са равномерно натоварени при разпределение на делата по общия исков ред и 
на частните граждански дела. 

В хода на настоящата проверка и съобразно изисканите и предоставени 
справки се констатира, че в края на 2008г., най-голям брой дела са 
разпределени на съдия Алексиева, в сравнение с останалите граждански съдии. 
През голямата част от периода 2008г.-2009г., случайното разпределение на 
гражданските дела е било възложено и извършвано от зам.  председателя на 
ВТРС – съдия Искра Пенчева. Не бе установено председателят на съда през 
този период да е бил сезиран за проблеми при функционирането на 
електронната система, довели до неравномерно разпределение на делата за 
2008г. Съдия Десислава Чалъкова – председател на съда следва да предприема 
мерки за равномерно разпределение на гражданските дела, съгласно 
правомощията си по чл.46,ал.1 от Правилник за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (обн., ДВ, 
бр. 66 от 18.08.2009 г.) 

 
 
Районен съдия Милена Алексиева за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г. е 

постановила 148 решения, от тях 82 броя са постановени в законоустановения 
едномесечен срок и 66 броя са постановени извън законоустановения срок. 

От постановените 66 съдебни актове извън едномесечния срок, 26 са 
постановени в рамките на разумния тримесечен срок, а останалите са 
постановени извън разумния срок, съобразно чл.13 от ГПК . В някои случаи – 
гр.дело № 1943/2006г. (обявено за решаване на 06.03.2009г., решението е 
постановено на 10.12.2009г.), гр.дело №999/2008г. (обявено за решаване на 
02.12.2008г., решението е постановено на 07.12.2009г.), гр.дело №1326/2007г. 
(обявено за решаване на 08.05.2009г., решението е постановено на 
10.12.2009г.), просрочието е между 7 и дори 11 месеца, което се явява 
неоснователно дълъг период на решаване на делата.  
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        В хода на проверката бе проведен разговор с председателя на съда и  със 
съдия Алексиева, която не оспори издадените заповеди, включително и 
заповедта за наложеното й дисциплинарно наказание „порицание”, като бяха 
посочени лични и здравословни проблеми. Председателят на съда предостави 
на проверяващите медицински документи за здравословното състояние на 
съдия Алексиева – медицинска бележка за рискова бременност, както и 
епикриза на майката на съдия Алексиева за получен мозъчен инфаркт на 
29.12.2009г., които заедно с изготвените и представени от ВТРС справки, са 
приложени към настоящия акт. 

 
       С доклад от 04.02.2010г. до председателя на ВТРС, съдия Алексиева е 
уведомила административното ръководство на съда, че в изпълнение на  
издадената Заповед № 9/20.01.2010 г. към 04.02.2010 г. по всички изброени в 
заповедта граждански дела са изготвени и обявени съдебните актове, както и 
че към 04.02.2010 г. няма непостановени и обявени в едномесечния срок след 
заседанието съдебни актове.   

 
Проверяващите констатираха, че действително към момента на 

извършване на проверката (01.02.2010г. - 05.02.2010г.) съдия Милена 
Алексиева е постановила всички съдебни актове по цитираните в 
издадените от председателя заповеди и няма ненаписани съдебни актове в 
предвидения едномесечен срок. 

 
 Въз основа на изложените констатации от извършената проверка, 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет прави следните  
 

  
                                                  ИЗВОДИ: 
 
За 2009г. районен съдия Милена Алексиева е постановила 148 решения, от 

които 66 решения са постановени извън законоустановения срок. Допуснатото 
просрочие по 26 от делата, в някои случай между 8 и 11 месеца, е извън 
предвидения в чл. 13 от ГПК разумен срок, в който съдът разглежда и решава 
делата. 

 
Съдия Милена Алексиева е допуснала нарушение на чл. 12, ал.2 от Закона 

за съдебната власт, съгласно който сроковете, определени в процесуалните 
закони, свързани с осъществяване правомощията на съдията, са задължителни 
за него. Констатациите сочат, че са налице основания за ангажиране на 
дисциплинарната отговорност на съдия Алексиева чрез наложеното й от 
административния ръководител дисциплинарно наказание "порицание". 
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Предвид наложеното със заповед № 09/20.01.2010г. на председателя на 
Районен съд – Велико Търново дисциплинарно наказание „порицание” на 
съдия Милена Алексиева за допуснато нарушение, изразяващо се в системно 
неспазване на процесуалните срокове по чл. 235, ал. 5 и чл. 316 от ГПК за 
изготвяне на просрочени съдебни актове, за период, съвпадащ с периода на 
проверката и съобразно разпоредбата на чл.308, ал.4 от ЗСВ, според която за 
едно и също дисциплинарно нарушение се налага само едно дисциплинарно 
наказание, с оглед на констатираната при проверката липса на просрочени 
съдебни актове на съдия Алексиева, както и нейното здравословно състояние, 
ИВВС намира, че следва да даде препоръки с настоящия акт и да запознае ВСС 
с направените в акта констатации, съгласно правомощията му по чл. 314, ал.3 
от Закона за съдебната власт да потвърди, отмени или измени наложеното 
наказание. 

 На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, 
Инспекторатът към  Висшия съдебен съвет дава следните  

 
                                ПРЕПОРЪКИ: 

 
1. Препоръчва на съдия Милена Радославова Алексиева да 

постановява съдебните актове в срок, съобразно изискванията 
на чл. 235, ал.5 и чл. 316 от ГПК; 

 
 

2. Похвално е старанието на съдия Десислава Чалъкова - 
Минчева – административен ръководител - председател на 
Районен съд – Велико Търново, която с положените усилия 
като ръководител на съда е допринесла за решаване на 
възникналия проблем. Препоръчва на председателя на съда да 
продължи добрата практика за извършване на проверки по 
всички дела за установяване на нарушения на сроковете за 
постановяване на съдебните актове, предвидени в 
процесуалните закони и да информира ИВСС за постановените 
съдебни актове през първото полугодие на 2010г. на съдия 
Милена Алексиева. 

 
            

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, за изпълнение 
на препоръките определям срок – постоянен. Председателят на РС-Велико 
Търново в началото на м. юли 2009г. да предостави на Инспектората към 
ВСС информация за изпълнение на дадените препоръки и справка за 
всички съдебните актове, постановени от съдия Алексиева през първото 
полугодие на 2010г. 



 11 

 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на РС-Велико Търново, който да запознае 
районните съдии с констатациите и препоръките, както и на съдия 
Милена Алексиева. 

 
        Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет  
за прилагане към образуваното дисциплинарно производство, съгласно 
чл. 314, ал.3 от Закона за съдебната власт. 

 
 
 
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                            
                                                     …………….…….……………                                     
                                                                                                                                                                
                                                            МИЛКА ИТОВА 
 
 
 
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на ………………..- 

председател на РС-Велико Търново. 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, в 7-дневен срок може да се направят 

възражения пред Главния инспектор на Инспектората към ВСС. 
 
Получил акта:………………………………. 
 
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на съдия 

………………………………….. - РС-Велико Търново. 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, в 7-дневен срок може да се направят 

възражения пред Главния инспектор на Инспектората към ВСС. 
 
Получил акта:………………………………. 
 
 


